บทสรุปสำหรับผูบริหาร
ตามพระราชกฤษฎี กาว าด วยหลั กเกณฑ และวิ ธี การบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) ที่กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหน า และมาตรา 9 (2)
ไดกำหนดแผนปฏิบัติ ราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะตองใช
ในการดำเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7
กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่น
ที่เกี่ยวของ รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน
กอรปกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 12 มี นาคม 2562 เห็ นชอบให หน วยงานของรั ฐปรั บปรุ งแผนระดั บ 3
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ดังนั้ น เพื่ อให เป น ไปตามพระราชกฤษฎี กาวาด ว ยหลั ก เกณฑ และวิธี ก ารบริ ห ารกิจ การ
บ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2562 มติ คณะรั ฐมนตรี และสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนการปฏิ รูป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแห งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานผานระบบติดตามและประเมินผลแหง ชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบ
วาดวยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2562 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำป ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสำนั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป ) ขึ้น
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารหนว ยงานและหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบแนวทาง
การจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การรายงานผลในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห ง ชาติ (eMENSCR)
มีความถูกตอง ชัดเจน เปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี และเปนกลไกการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล
งานตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ งในระดับสวนกลางและภูมิภาค โดยมีสาระสำคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำ
คำของบประมาณรายจายประจำป) ดังนี้
วิสัยทัศน
การบริห ารและจั ดการศึกษาแบบบู รณาการมีป ระสิ ท ธิภ าพ ผู เรียนไดรับ การเรีย นรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส งเสริม สนั บสนุ น การบริ หารและจั ดการศึ กษาแบบบู ร ณาการ ทุ กระดั บ ทุ กพื้ นที่
อยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
2. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง
ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(ก)

4. ส งเสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการบริห ารงานบุ ค คลและพั ฒ นาสมรรถนะ
ของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึ กษาทั้ งภาครั ฐและเอกชน ที่ ส งผลต อการพั ฒนาทักษะที่ จำเป น
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
เปาประสงครวม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีก ารบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตทีม่ ีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปน
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
2. พัฒนากำลังคน การวิจยั เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลอง
เหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท
2. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ
3. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
5. หน ว ยงานและสถานศึกษามีกิ จกรรมส งเสริมคุณลั กษณะที่ พึ งประสงคและปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณ ภาพ อยางทั่วถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบ
ที่หลากหลาย
7. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ
1.1 ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตองเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพสถาบัน หลัก
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ยกระดั บ และสร า งโอกาสการเข า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ และพั ฒ นา
สมรรถนะการเรียนรู/วิขาชีพ ดวยศาสตรพระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวั ดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้น ที่สูง พื้น ที่ตามตะเข็บชายแดนและพื้น ที่
เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว)
(ข)

1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม
1.4 พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
กลยุทธ
2.1 พัฒ นาทั กษะแรงงานฝ มือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้ น ที่
และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเที่ยว พื้นที่เมืองนาอยูอัจฉริยะ)
2.2 ส ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการอาชีพรูปแบบใหมผานระบบดิจิทัล
2.3 ส งเสริ ม การวิ จั ย และนวั ต กรรมการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา และพั ฒ นา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา
3.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผ าน
ประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ
3.3 สร างเสริมและพั ฒ นาทั กษะการเรี ยนรู ที่ สมวั ย ทั กษะอาชี พและทั กษะชี วิ ต
ที่เทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21
3.4 สร า งแพลตฟอร ม ดิ จิ ทั ล รองรั บ การเรี ย นรู รู ป แบบใหม แ ละการพั ฒ นา
สมรรถนะที่จำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.5 บู รณาการจั ดกระบวนการเรี ยนรูที่ เสริ มสร างหลั กคิ ดและทั ศนคติ ที่ ถู กต อง
ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง
3.6 พั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารและการใช ภาษาไทย ภาษาถิ่ น (ภาษาแม ) ต อยอด
การเรียนรูและการประกอบอาชีพ
3.7 สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่ มและกระจายโอกาสทางการศึ กษาในระบบ นอกระบบ และการศึ กษา
ตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุก พื้นที่
และกลุมเปาหมาย
4.2 สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัล ออนไลน
แบบเปดทีเ่ หมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต

(ค)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
5.1 ส งเสริมและพั ฒ นาการนำเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต ใชในการบริ ห าร
ราชการ/บริการประชาชน
5.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปน
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน
5.3 สรา งและพั ฒ นากลไกการบริห ารจั ด การศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการ
บูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
5.4 เร งรั ด ปรั บ ปรุ ง แก ไขกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข อ บั งคั บ ให ส อดคล อ ง
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5.5 ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว
ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร
5.6 พัฒ นาเครือขายตอตานการทุจ ริตประพฤติมิชอบให มีสวนร วมจัดกิจกรรม
รณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
5.7 พั ฒ นาระบบงานการบริ ห ารงานบุ ค คลของข า ราชการ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
สรุปงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณและประเด็นยุทธศาสตร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)
ประเด็นยุทธศาสตร/กลุมโครงการ
รวมงบประมาณ
งบบุคลากรภาครัฐ
งบบริหารจัดการสำนักงาน
งบลงทุน
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (615 โครงการ)
ประเด็นยุทธศาสตร สป.ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
(76 โครงการ)
1) เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั นหลั ก ของชาติ ตามระบ อบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
3) พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
4) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่พิเศษ

(ง)

งบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
72,880,871,036
8,696,215,400
3,500,100,000
3,270,000,600
57,414,555,036
2,044,745,925
260,415,480
33,302,750
1,730,540,970
20,486,725

ประเด็นยุทธศาสตร/กลุมโครงการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร สป.ที่ 2 พั ฒ นากำลั ง คน การวิ จั ย เพื่ อสร า ง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (173 โครงการ)
1) การเกษตร
2) การอุตสาหกรรม
3) การทองเที่ยว
4) พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
5) เศรษฐกิจพิเศษ
6) วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
7) พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ใหมีคุณภาพ (98 โครงการ)
1) ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสาธารณะและความเปนพลเมือง
2) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตตั้งแตปฐมวัยจนถึงวัยผูสูงอายุ
3) ปฏิรูปการเรียนรู
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร สป. ที่ 4 สร า งโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา (30 โครงการ)
1) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
2) พัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลและแหลงเรียนรูที่เขาถึง
การเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร สป. ที่ 5 พั ฒ นาระบ บบริ ห ารจั ด การให มี
ประสิทธิภาพ (238 โครงการ)
1) บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2) ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับดานการศึกษา
4) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา
5) สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา และการมีสวนรวมกับ
ทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
6) ปรับปรุงโครงสรางอำนาจหนาที่ของหนวยงาน
7) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
8) พัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) ประชาสัมพันธดานการศึกษา
10) พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ
(จ)

งบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
2,577,785,630
134,279,300
120,000,000
315,417,200
1,122,545,770
130,304,270
556,862,290
198,376,800
9,103,934,770
203,031,170
2,785,526,050
887,875,370
5,066,788,700
160,713,480
41,812,534,860
40,521,425,960
1,291,108,900
1,875,553,851
868,648,315
41,534,210
2,958,300
192,630,500
36,699,720
8,719,200
273,265,425
103,929,980
81259400
265,908,801

